Informacje o obozie matematycznym
Brzesko, 26-28 stycznia 2018 r.
1. Informacje ogólne
Organizatorem jest III LO w Tarnowie. Adresaci to uzdolnieni matematycznie uczniowie szkół gimnazjalnych
oraz pierwszej i drugiej klasy szkoły średniej, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich zdolności
matematycznych w kontekście startów w konkursach matematycznych. Zajęcia poprowadzą nauczyciele
matematyki (Marcin Radwański, III LO Tarnów) oraz absolwenci III LO w Tarnowie: Jakub Węgrecki
(dwukrotny laureat Olimpiady Matematycznej) i Mikołaj Sikora (finalista 68. Olimpiady Matematycznej).
Podczas zajęć uczniowie będą podzieleni na dwie grupy ze względu na poziom trudności (w razie potrzeby
istnieje możliwość utworzenia trzeciej grupy):
• grupa początkująca (osoby, które nie mają doświadczenia konkursowego)
• grupa zaawansowana (poziom Olimpiady Matematycznej Juniorów)
2. Miejsce i termin realizacji
Obóz jest planowany w dniach 26 stycznia (piątek) –28 stycznia 2018 r (niedziela) w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Brzesku (ul. Piastowska 2B).
3. Planowane koszty
Całkowity koszt brutto udziału (nie uwzględniając kosztów dojazdu) to 130 zł od jednej osoby:
• opłata za noclegi i wyżywienie 100 zł (2 doby – każda po 50 zł za osobodzień)
• opłata organizacyjna 30 zł (honoraria dla wykładowców, nagrody w konkursach).
Istnieje możliwość dojazdu we własnym zakresie, a także wspólnego przejazdu autokarem z Tarnowa. Wtedy
łaczny koszt (w obie strony) takiego przejazdu wyniesie ok 20 zł (jest to uzależnione od liczby pasażerów).
4. Planowany plan pracy (godziny mogą ulec drobnym zmianom):
Piątek, 26 stycznia
• 17:00 przyjazd i zakwaterowanie
• 17:30 Kolacja
• 18:00 – 22:00 zajęcia warsztatowe
Sobota, 27 stycznia
• 8:30 Śniadanie
• 9:00 – 13:00 zajęcia warsztatowe
• 13:30 Obiad i odpoczynek
• 15:00 – 18:00 konkurs matematyczny
• 18:30 Kolacja
• 19:00 – czas wolny (odpoczynek, integracja, rozwiązywanie zadań domowych..)
Niedziela, 28 stycznia
• 8:30 Śniadanie
• 9:00 – 12:00 omówienie konkursu, oraz „ciekawszych” zadań domowych.
• 12:30 Obiad, wykwaterowanie i wyjazd do domu.
5. Zgłoszenia prosimy kierować do organizatora obozu Marcina Radwańskiego (III LO Tarnów) na adres
mailowy mrsar@poczta.onet.pl do 21 stycznia br.

